
 التعليمية، بنسلفانياأُسر طالبنا االعزاء في دائرة شمال 

 

وينطبق األمر ذاته علينا هنا في دائرة شمال   أتمنى أن تكونوا مستمتعين بالصيف، على الرغم من أنه قد يكون مختلفًا عما خططتم له.

وعلى الرغم من أنها مهمة   .2021-2020( فيما نعمل على خطط إلعادة فتح المدارس للعام الدراسي NPSDالتعليمية ) بنسلفانيا

 . 19-معتادة في كل صيف، إال أن هذا العام أكثر تعقيًدا نظًرا الستمرارنا في مواجهة التحديات والشكوك المتعلقة بوباء كوفيد

 

لجنة فرعية للعمل على هذا الهدف   25( فريق عمل يضم NPSDالتعليمية ) انيابنسلفكما يعلم الكثيرون منكم، فقد شكّلت دائرة شمال 

وتركز هذه اللجان الفرعية على مجاالت محّددة، بدًءا من التباعد االجتماعي والصحة والسالمة، وصواًل إلى وضع الجداول   المهم.

 الزمنية والنقل. 

 

وبهذا الشأن، أنشأنا لجانًا فرعية لوضع  التي سيبدو عليها اليوم الدراسي للطالب.أعلم أن الموضوع الذي يشغل تفكيركم جميعًا هو الكيفية 

وتعمل اللجان بجّد لوضع خطط للتعلم وجًها لوجه، والتعلم   الجداول الزمنية للمدارس االبتدائية، والمدارس المتوسطة، والمدارس الثانوية.

 .2021-2020م الدراسي ثالثة احتماالت واردة للعا -الهجين، والتعلم عن بُعد 

 

ونظًرا للتعقيدات المرتبطة بوضع الجداول الزمنية للطالب في المدارس الثانوية والمدارس المتوسطة، نرى أنه من الضروري الحصول  

فيديو إلى  وبالتالي، فإن هذا التحديث باإلضافة على التعقيبات األولية من أولياء األمور على الخطط المبدئية لهذه المراحل الدراسية.

ومع  .12إلى  7من المشرف المساعد الدكتور/ تود بوير، سيركزان على الخطط التي يجري النظر فيها بالنسبة إلى الصفوف من  مرفق

وسيتم في   ليها والمخاوف التي يتعين معالجتها.ذلك، فهذه مجرد نظرة أولية، ونحن نعلم أن هناك العديد من األسئلة التي يتعين اإلجابة ع

 أقرب وقت ممكن تقديم المزيد من المعلومات عن خطة المدارس الثانوية والمتوسطة، وكذلك الخطة التي يتم وضعها للمدارس االبتدائية.

 باإلضافة إلى ذلك، سنعيّن موعًدا لمنتدى عبر اإلنترنت لإلجابة على األسئلة وتلقي التعليقات.

 

 (12إلى  7المدرسة الثانوية )الصفوف من 

 

 التعلم "التقليدي" وجًها لوجه 

وإلى أن نعرف عدد الطالب الذين سينتقون هذا الخيار، ال يمكننا أن   يحضر الطالب إلى المدرسة في جدول زمني عادي.

طالب الذين سيتواجدون في  نكون محددين بشأن العديد من مسائل التباعد االجتماعي مثل مدى تباعد الطاوالت، وعدد ال

  ولكن سيتم تحديد هذه التفاصيل خالل هذا الصيف. الصف، وطريقة تقديم الغداء، وما إلى ذلك.

 مفهوم التعلم الهجين

في أربعة أيام من دورة األيام الستة، سيشارك الطالب في التعلم المتزامن عبر اإلنترنت )باتباع جدول   ●

المدرسة مع الحاجة إلى الحضور في الوقت المحدد( من خالل نظام كانفاس إلدارة  محّدد مطابق لجدول 

( ويتولى مهام التعليم مدّرسين تعيّنهم دائرة Canvas Learning Management Systemالتعلم )

ويتم وضع الجدول الزمني للدورات الدراسية في المجاالت األساسية   (.NPSDالتعليمية ) بنسلفانياشمال 

 بعة وهي اللغة اإلنجليزية والدراسات االجتماعية والرياضيات والعلوم.األر 

( الدراسية وجًها لوجه والتي يُدرسها  NPSDالتعليمية ) بنسلفانياويشارك الطالب في دورات دائرة شمال  ●

رسة  تُعقد هذه الدروس في المد  الدائرة مرتين خالل الدورة، أو مرتين على مدى الستة أيام الدراسية. ومعلم

الخاصة بكل طالب في الوقت نفسه من اليوم باتباع الجدول نفسه الُمتبع في األيام األربعة األخرى من  

  الدورة.

بمجرد تحديد عدد الطالب المهتمين بخيار التعلم الهجين، سنحدد بعد ذلك المواد االختيارية التي يمكن   ●

  ساسية. تقديمها أيًضا بالطريقة نفسها التي تُقدم بها الدروس األ 

يحضر الطالب فصواًل هجينة في مساحة تسمح بدرجة أكبر من التباعد االجتماعي داخل قسم من أقسام   ●

  مدرستنا الثانوية.

  North Montcoيمكن للطالب المشاركة في األنشطة خارج المنهج الدراسي والحضور إلى مركز  ●

  الفني المهني.

https://youtu.be/hs0nO0DqleM
https://youtu.be/hs0nO0DqleM


 يمكن لهذا البرنامج تحقيق األهداف التالية: ●

شجيع التباعد االجتماعي والعزل مع مجموعة أصغر من الطالب طوال اليوم الدراسي مع  ت .1

 ارتداء األقنعة

 ( NPSDالتعليمية ) بنسلفانياتحقيق بعض التفاعل المباشر مع األقران ومعلمي دائرة شمال  .2

إلى   ؛ وسالسة االنتقال19-تحقيق المرونة في العملية في حالة/عند ارتفاع انتشار وباء كوفيد .3

 الداخل/الخارج 

 

 ( NPVAاالفتراضية ) بنسلفانياأكاديمية شمال 

  12إلى  7االفتراضية كناية عن برنامج عبر اإلنترنت لطالب الصفوف من  بنسلفانياإّن أكاديمية شمال  ●
( مهام التدريس NPSDالتعليمية ) بنسلفانياويتولى معلمو مدرسة نورث بريدج التابعة لدائرة شمال 

الرياضيات، والعلوم، واللغة اإلنجليزية،   المعلمين المسجلين في مجاالت المحتوى التالية:بصفتهم 
   والدراسات االجتماعية، والفن، والصحة/التربية البدنية.

   ومنهجها كأساس للتدريس. Edgenuityيستخدم البرنامج منصة  ●
دخولهم في الوقت الذي يناسبهم(، ويكون  يكون التدريس التزامني بطبيعته )حيث عادة ما يسجل الطالب  ●

   الطالب قادرين على التفاعل مع المعلمين في بيئة افتراضية خالل األوقات المحددة على أساس يومي.
( فريًدا من نوعه حيث يُتاح للطالب خيار  NPVAاالفتراضية ) بنسلفانياويُعد برنامج أكاديمية شمال  ●

   على أساس يومي للحصول على التدريس الفردي والدعم االستشاري.االلتقاء بالمعلمين في أوقات محددة 
( الذين يجتازون البرنامج على شهادة من  NPVAاالفتراضية ) بنسلفانيايحصل طالب أكاديمية شمال  ●

   الثانوية. بنسلفانيامدرسة شمال 
المناهج الدراسية   االفتراضية مؤهلين أيًضا للمشاركة في أنشطة  بنسلفانيايكون طالب أكاديمية شمال  ●

وتتم مراقبة حضور الطالب   (.NPSDالتعليمية ) بنسلفانيااإلضافية الخاصة بإدارة دائرة شمال 
   والمستشارين والمعلمين. NPوالمشاركة/التقدم األكاديمي من قبل إدارة 

 

وعلى الرغم من   مهمة بالنسبة إلينا. المدخالت الخاصة بكمو أنا متأكد من أنه لديكم أسئلة بشأن كل خيار من الخيارات الثالثة.

يطلب االستبيان   ، فأنا أطلب من أولياء أمور طالب المرحلة الثانوية إكمال االستبيان الموجود هنا.أن االستبيان غير ُملزم

التي ما زلتم  ويوجد كذلك مجال لتقديم المدخالت وإبالغنا بالمعلومات  تحديد الخيار الذي تفضلونه بناًء على ما عرفتموه اليوم.

 بحاجة إليها قبل اتخاذ القرار النهائي في وقت الحق من هذا الصيف.

 

 ستساعدنا تعقيباتكم على وضع المزيد من الخطط وتقديم معلومات أكثر تفصياًل لطالب المرحلة الثانوية في األسابيع القادمة.

  ا.وفي ذلك الوقت، سنضع المزيد من الخطط لطالب المدارس االبتدائية أيضً 

 

 . 2020يوليو  3ونظًرا لقيود الوقت، يُرجى الرد على االستبيان بحلول يوم الجمعة الموافق 

 

 . NorthPennStrongدمتم سالمين وفي مجتمع  شكًرا لكم على دعمكم المتواصل.

 

 مع أصدق التحيات،

 دكتور/ كورتيس ر. ديتريش 

 المشرف 


